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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas 

warsztatów z koronki koniakowskiej  
(heklowanie /szydełkowanie)  w Koniakowie. 

 
Oferta dla szkół, firm, instytucji. 

 
Witojcie Syćka Razym! 
 
Karpackie Zbóje zapraszają na warsztaty z koronki koniakowskiej do stolicy polskiej koronki – Koniakowa (Beskid Śląski).  

 
Koronka – wyrób sztuki użytkowej, często o dużych walorach artystycznych, będący rodzajem ażurowej plecionki z nici (najczęściej bawełnianych lub 
lnianych, czasem metalowych). Ze względu na sposób wykonania i wygląd, koronki dzielimy na: 
 

 szydełkowe – wykonywane szydełkiem (takie wykonywane są w Koniakowie); 
 igłowe – wykonywane poprzez osnuwanie nici na kawałku tkaniny, którą po wykonaniu wzoru usuwa się; 
 klockowe – wykonywane za pomocą nici nawiniętych na specjalne klocki, przeplatanych i wiązanych w odpowiedni sposób; 
 siatkowe – wytwarzane przy użyciu sztabki i specjalnej igły, a następnie w zależności od wzoru, cerowane; 
 frywolitki – wyrabiane za pomocą czółenka, igły lub szydełka do frywolitek (cro-tat); 
 teneryfowe – wykonywane przy użyciu specjalnej foremki i igły. 

 
Warsztaty koronki koniakowskiej to hit sezonu 2014!NOWOŚĆ!!! Uczestnicy nabędą umiejętności heklowania (szydełkowania) i sami 
spróbują sił w stworzeniu serwetki koronkowej. Nasi instruktorzy w profesjonalny sposób pokażą wam te unikalne umiejętności. Sam 
możesz podpatrzyć oraz poznać tajniki sztuki koronczarskiej i to od samych mistrzyń tego rękodzieła. Karpackie Zbóje oraz gaździnki 
z Koniakowa chętnie nauczą podstaw heklowania koronek, a przy okazji można zamówić sobie poszczególne wzory oraz wyroby 
koronczarskie. Po warsztatach zapraszamy was do zwiedzenia Muzeum koronki Koniakowskiej w Koniakowie!  
 
Nieco historii… 
 
Muzeum Koronki – Izba Pamięci Marii Gwarek w Koniakowie – muzeum położone w Koniakowie, na terenie przysiółka Szańce. Poświęcone jest osobie 
Marii Gwarek – wybitnej koniakowskiej koronkarki. Placówka powstała w 1962 roku, po śmierci Marii Gwarek. W muzeum można zobaczyć części ubioru 
oraz przedmioty wykonane z koronki. Są wśród nich m.in. czepce, chusty, kryzy, kołnierzyki, zdobienia bielizny pościelowej, firanki, serwetki 
na półki, wstawki do bielizny pościelowej, „ząbki” czyli serwetki na półki, z których każda ma inny wzór i kształt, motywowany 
elementami przyrody i tradycji, a nawet damska bielizna (stringi). Jednym z eksponatów jest niedokończona serwetka z nici chirurgicznych, 
wykonywania przez Marię Gwarek dla brytyjskiej królowej Elżbiety II. 
 

     
Fot. Koronki koniakowskie.  

 
Koniaków jest niewielką wsią w powiecie cieszyńskim, znaną przede wszystkim z koronczarstwa. Sąsiaduje z Żywcem i Wisłą. Muzeum Koniakowskie 
koronki wykonywane są od prawie 200 lat metodą heklowania (szydełkowania), głównie z białych lub kremowych nici (np. kordonka). Składają się  
z niepowtarzalnych elementów (inspirowanych głównie przyrodą i tradycją), które następnie łączy się w całość. Najpierw zdobiły góralskie stroje, 
kościoły i domostwa, aż w końcu zyskały ogólnoświatową sławę. Maria Gwarek jest pierwszą koronczarką, która poważnie przyczyniła się do 
rozsławienia tego rękodzieła. Artystka urodziła się w 1896 roku, a zmarła w 1962, w Koniakowie. Już od najmłodszych lat zgłębiała tajniki heklowania 
koronkowych elementów tradycyjnych strojów góralskich (głównie damskich czepców) i innych wyrobów koronkowych. Potrafiła przy tym 
umiejętnie i intensywnie je promować w kraju, a nawet za granicą (wyroby dla królowej belgijskiej i papieża Jana XXIII).  

 

    
Fot. Muzeum koronek w Koniakowie.  
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Maria Gwarek była też aktywną działaczką społeczną. Po wojnie założyła w Koniakowie Spółdzielnię Koronkarską, która w najlepszym swoim 
okresie zrzeszała około 250 koronczarek z regionu, przyczyniła się też do elektryfikacji wsi (co miało ułatwiać artystkom pracę) oraz zainicjowała 
powstanie zespołu regionalnego „Koniaków”. W Muzeum Koronki możemy zapoznać się z dorobkiem twórczym Marii Gwarek oraz z rozwojem lokalnego 
koronczarstwa na przestrzeni dziesięcioleci. W Izbie jest też kolekcja rzeźb lokalnych twórców, oraz przedmiotów codziennego użytku z Koniakowa  
i okolic - np. sprzęty kuchenne, instrumenty muzyczne, stroje górali śląskich itp. Koronczarstwo w Koniakowie jest nadal bardzo żywe. Wzbogaca się 
wzornictwo i ciągle poszerza asortyment. Od 2013 roku można podziwiać największą koronkę koniakowską świata o średnicy 5 m. 

 
CENA WARSZTATÓW: 
  
Do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 Terminu i miejsca warsztatów 
 ilości osób biorących udział w warsztatach 
 czasu trwania warsztatów (1 – 3 h), 
 dodatkowych atrakcji. 
 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek 

regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci 

Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

Rezerwacja warsztatów z koronki koniakowskiej 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której 
można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 
lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  
 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

  
 
 
 

  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 
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